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SŁOWO OD WÓJTA

Wszyscy tworzymy

samorządową wspólnotę
Samorząd lokalny, czyli w naszym
przypadku Gmina Świdnica, ma
obowiązek zaspokajać potrzeby
mieszkańców. Zapewnić dostęp
do edukacji i opieki przedszkolnej,
tworzyć i utrzymywać sieci wodociągowe i kanalizacyjne, dbać o dobry stan dróg gminnych i zabiegać
o poprawę jakości dróg wyższej kategorii, troszczyć się o czystość środowiska i wiele, wiele innych spraw,
które wynikają z ustaw, uchwał
i innych przepisów. Także tych
spraw drobnych, przyziemnych, ale
bardzo ważnych, z którymi przychodzą do urzędu nasi mieszkańcy.
Piszemy w tym numerze Gazety
Gminnej o tym, że każdy mieszkaniec, nawet niezameldowany, może

dołożyć swoją cegiełkę do budżetu
gminy, wskazując w swoim zeznaniu podatkowym PIT gminę Świdnica jako miejsce zamieszkania.
Namawiam gorąco wszystkich, którzy wybudowali się w naszej gminie,
do dopełnienia formalności meldunkowej w urzędzie gminy. Można
w ten prosty sposób powiększyć
dochody gminy. Można też dzięki
temu ubiegać się o kartę rabatową
Gmina jak Rodzina. Kiedy realizujemy gminne inwestycje i przekazujemy je do użytku mieszkańcom,
niezależnie od tego, czy jest to
przedszkole, czy odcinek drogi lub
wodociągu, korzyści mają wszyscy.
Jednak zameldowani mogą mieć
poczucie pełniejszego uczestnic-

twa w życiu samorządowej wspólnoty. Planujemy dofinansowywać
inwestycje powiatowe, np. kolejny
odcinek drogi do Radomi i Drzonowa. Jeśli będzie można przyspieszyć
rozbudowę sieci gazowej, także
dołożymy gminne złotówki. Duża
podwyżka opłat śmieciowych to
skutek zapisów nowej ustawy, ale
także tego, że pewna liczba mieszkańców nie złożyła deklaracji i nie
bardzo wiadomo, w jaki sposób pozbywa się śmieci. W tym zakresie
już zapowiadam działania z udziałem straży gminnej i pracowników
urzędu zmierzające do ujawnienia
tych nieuczciwych osób. Trzeba
mieć świadomość tego, że ci, którzy uczciwie płacą, mogą mieć po-

Radni zatwierdzili budżet

W środę – 18 grudnia br. odbyła się
ostatnia w 2019 r. sesja Rady Gminy Świdnica, podczas której radni
zatwierdzili budżet na rok 2020. Na
14 obecnych, 13 radnych zagłosowało za przyjęciem budżetu, jedna
osoba wstrzymała się od głosu.
Budżet Gminy Świdnica na 2020
rok po stronie wydatków wynosi
54,5 mln zł, z czego ponad 16 mln
zł to wydatki majątkowe. Obejmują
one środki przeznaczone zarówno
na kontynuowanie tegorocznych inwestycji, jak i rozpoczęcie nowych.
W 2020 roku będą realizowane m.in.
takie zadania jak: budowa przedszkola publicznego w Świdnicy, budowa sali gimnastycznej przy szkole
podstawowej w Słonem, przebudowa i odwodnienie ul. Kosowej
w Wilkanowie, przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Drzonowie i Świdnicy. Na drogi przeznaczono 4 mln zł przyszłorocznego
budżetu, gmina ma również możliwość pozyskania dodatkowego miliona z tzw. „schetynówek”.
Wśród innych pozycji budżetowych
można wymienić np. place zabaw
i boiska na terenie gminy Świdnica,
na które przeznaczono 500 tys. zł
z możliwością pozyskania dodatkowych środków na ten cel, ochronę
i opiekę nad zabytkami - 100 tys.
zł, stypendia dla uczniów i studentów – ponad 120 tys. zł, dotacja
dla mieszkańców na wymianę tzw.
„kopciuchów” – 100 tys. zł oraz na
rozbudowę systemu monitoringu

czucie niesprawiedliwości. Opłata
za odbiór odpadów mogłaby być
niższa, gdyby liczba deklaracji była
jak najbliższa liczby mieszkańców
gminy. A tak nie jest, niestety.
Chciałbym bardzo, żebyśmy byli
świadomymi i dobrze informowanymi „udziałowcami” wspólnoty samorządowej, dlatego nasze działania prowadzimy przy podniesionej
kurtynie. Mieszkańcy wiedzą, że ich
nawet najtrudniejsze pytania nie
pozostają bez odpowiedzi. Wiedzą
także, w jaki sposób mogą samorządowi, czyli sobie samym, pomóc.
I to wcale nie jest trudne.

Krzysztof Stefański

Segregujemy
śmieci

W Urzędzie Gminy w Świdnicy
pojawiły się kosze do segregacji
śmieci. Na początku roku podobne pojemniki pojawią się na
zewnątrz i będą służyć zarówno
urzędnikom, jak i mieszkańcom.
W urzędzie stanie również pojemnik do zbierania plastikowych
nakrętek. Działań proekologicznych w gminie będzie więcej,
o czym na bieżąco będziemy informować.

powietrza – 50 tys. zł, oświetlenie na terenie gminy – 250 tys. zł.
Zgodnie z zapowiedziami wójta
gminy 10 proc. więcej w stosunku
do roku 2019 przeznaczono na pro-

gram współpracy z organizacjami
pozarządowymi – kwota ta wynosi
obecnie ponad 175 tys zł. Wzrósł
również fundusz sołecki, który na
2020 rok wynosi 340 tys. zł.

KOMENTARZ
SKARBNIK GMINY ŚWIDNICA KATARZYNA WYBRANOWSKA
- Zaplanowany na 2020 rok budżet jest budżetem bezpiecznym, mimo
tak dużej kwoty wydatków inwestycyjnych. Wszystkie zadania są zaplanowane zgodnie z potrzebami mieszkańców i możliwościami ich realizacji. Mieszkańcy najbardziej oczekują inwestowania w drogi, oczyszczalnie
ścieków, budowę wodociągów, dlatego te zadania są dla Gminy priorytetowe i na ten cel w budżecie została zapewniona znaczna część środków.
Planowane dochody budżetu w 2020 roku wynoszą ok. 46 mln zł. W dalszym ciągu duża liczba mieszkańców nie rozlicza swoich dochodów z PIT i
CIT na terenie naszej gminy, co skutkuje mniejszymi wpływami dochodów
do gminnego budżetu. Zachęcam wszystkich mieszkańców do rozliczenia
się ze swoich dochodów za 2019 rok, wskazując jako miejsce zamieszkania
gminę Świdnica, a wtedy wpływy w 2020 roku do budżetu gminy wzrosną
i jednocześnie będzie można realizować jeszcze więcej zadań z korzyścią
dla mieszkańców.

INFORMACJE
OD SOŁTYSÓW
Serdecznie dziękuję Gminnej Radzie Seniorów z p. Bogumiłą Hajdasz na czele za
przygotowanie paczki świątecznej, która trafiła do potrzebującej osoby. Podziękowania kieruję również do
sponsorów i ofiarodawców.
Dziękuję!
Sołtys Buchałowa
Rafał Trafała
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Zamień PIT na lepszy byt!

Płać podatki tu, gdzie mieszkasz

Pod takim hasłem gminy w całej Polsce uświadamiają mieszkańców, że PIT
można rozliczyć zgodnie z miejscem faktycznego zamieszkania, a nie zameldowania.
Drogi, obiekty sportowe, chodniki,
oświetlenie, place zabaw, szkoły, kanalizacja czy wodociągi – na to m.in.
gminy przeznaczają pieniądze pochodzące z podatku PIT. Bo właśnie na
tym mieszkańcom najbardziej zależy.
Bo inwestycje w te obszary polepszą
jakość i warunki życia. Dlatego tak
ważne jest, aby jak największa kwota zasiliła gminne konto. A będzie
tak w przypadku, kiedy mieszkaniec
gminy Świdnica, który nie jest tutaj
zameldowany, wpisze na deklaracji
podatkowej adres faktycznego zamieszkania.
Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y
powinny być składane w urzędzie

skarbowym według miejsca zamieszkania podatników, a dokładnie – według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. Meldunek nie ma
w tym wypadku żadnego znaczenia.
Więc jeżeli ktoś kupił, wybudował
dom w gminie Świdnica lub mieszka
w niej bez meldunku, wystarczy zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego
bez konieczności meldowania. Jak to
zrobić?
- Wystarczy w zeznaniu podatkowym PIT za 2019 rok wpisać miejsce
zamieszkania - gminę Świdnica lub
zameldować się na terenie naszej
gminy (zapraszamy do urzędu gminy
do pokoju nr 1).
- Zeznanie podatkowe należy złożyć

osobiście lub przesłać pocztą do II
Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze nie później, niż do 30 kwietnia
2020 r.
- Nie trzeba zawiadamiać o zmianach
poprzedniego urzędu skarbowego
- urząd skarbowy sam poinformuje inne
urzędy skarbowe.
- Jeśli z podatku dochodowego od
osób fizycznych rozlicza Cię Twój
płatnik (pracodawca) zawiadom go,
że miejscem Twojego zamieszkania na
dzień 31 grudnia 2019 r. jest gmina
Świdnica.
- W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, gdy mają oni różne
adresy zamieszkania, aby podatki
z PIT wpłynęły do Gminy Świdnica,

Nowe stawki za odpady
Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy
informuje, że znowelizowana została
ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
Konieczne stało się dostosowanie istniejącego systemu odbioru i wywozu
odpadów komunalnych z terenu gminy Świdnica do nowych przepisów
i podwyższenie opłat śmieciowych
obowiązujących na terenie naszej
gminy. Zmiana przepisów nakłada szereg obowiązków zarówno na mieszkańca, jak i podmioty gospodarcze,
a także na samorząd terytorialny,
tj. Gminę Świdnica. Wpływa to w sposób istotny na cenę obsługi odbioru
i wywozu odpadów komunalnych,
ponieważ wzrasta cena za tonę odpadów komunalnych przyjmowanych
w miejscach przetwarzania odpadów
komunalnych, wzrost płacy minimalnej,
wzrost kosztów transportu itp.
Ustawodawca skonstruował system gospodarowania odpadami w taki sposób,
aby ten „sam się finansował”. To oznacza, że jego koszty muszą być pokryte
z opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości . Gmina nie może dofinansowywać systemu oraz system ten nie

może przynosić dochodów. Wszelkie
koszty: odbioru, transportu i utylizacji
śmieci powinni ponosić sami mieszkańcy oraz podmioty niezamieszkałe.
W grudniu br. została przeprowadzona
procedura przetargowa. Oferent złożył
ofertę na realizację zadania odbioru
i wywozu odpadów komunalnych
z terenu gminy Świdnica na łączną
kwotę 1.710.662,76 zł brutto na okres
od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r.
Z analizy ekonomicznej wynika, że aby
możliwe było samosfinansowanie miesięcznej kwoty faktury firmy odbierającej odpady komunalne z terenu naszej
gminy, stawkę odpadową dla jednego
mieszkańca należy podnieść o 150%
co w konsekwencji daje kwotę 30 zł za
osobę.
Kwota ta wynika z przyjętego założenia,
że wszyscy mieszkańcy rzetelnie wypełniają deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami, wskazując faktyczną liczbę osób zamieszkującą
w gospodarstwie domowym, a także
w terminie uiszczają opłaty. Bardzo ważna jest również sumienna segregacja odpadów, ponieważ za jej brak, Gmina ma
obowiązek nakładać kary finansowe.

Wobec powyższego informujemy,
że zgodnie z uchwałą nr XIV/115/2019
Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty i stawki
opłaty za pojemnik, od dnia 1 stycznia 2020 r. wzrosną stawki za odbiór
i wywóz z terenu gminy Świdnica, które
będą wynosić:
a) stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w sposób selektywny w wysokości 30 zł miesięcznie za mieszkańca,
b) stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w sposób selektywny w nieruchomościach niezamieszkałych:
- za pojemnik o pojemności 120 litrów
– w wysokości 68,25 zł miesięcznie,
- za pojemnik o pojemności 240 litrów
– w wysokości 133,00 zł miesięcznie,
- za pojemnik o pojemności 1100 litrów
– w wysokości 697,82 zł miesięcznie,
- za pojemnik o pojemności 7000 litrów
– w wysokości 3815,75 zł miesięcznie,
- za pojemnik o pojemności 16000 litrów
– w wysokości 6571,50 zł miesięcznie.

przynajmniej jeden z małżonków
musi mieć świdnicki adres i rozliczyć
się w urzędzie skarbowym odpowiednim dla gminy Świdnica.
- Pamiętajcie o przekazaniu 1% na
cele charytatywne.

Zachęcamy wszystkich
zamieszkałych na terenie
gminy Świdnica do wpisania
w rozliczeniach rocznych faktycznego miejsca zamieszkania, dzięki temu nasza gmina
będzie jeszcze piękniejsza.

Rozbudowa
sieci gazowej
Na podstawie złożonych przez
mieszkańców ankiet firma EWE
energia sp. z o. o dokonała analizy
możliwości rozbudowy sieci gazowej. Wstępne wyniki wskazują, że
dwie miejscowości z terenu gminy
Świdnica, tj. Słone i Radomia potencjalnie można wziąć pod uwagę
przy realizacji ww. inwestycji. Ostateczna decyzja będzie podjęta przez
Zarząd firmy w styczniu. Czynników, które będą brane pod uwagę
jest wiele, np. z obszaru Słonego i
Radomi wymagana byłaby ilość 120
klientów w ciągu dwóch lat, a docelowo 270. Gmina Świdnica dokłada wszelkich starań, aby wesprzeć
inwestycję. Ważne jest jednak, aby
mieszkańcy, którzy posiadają nieruchomości na terenie gminy i je zamieszkują, a nie są tu zameldowani
dokonali tego. Przyniesie to dla nas
wszystkich dodatkowe korzyści.

6

Gazeta Gminna

NGO

Zadania za gminne dotacje

W 8 numerze Gazety Gminnej prezentowaliśmy pierwszą część zadań realizowanych przez stowarzyszenia
i współfinansowanych z gminnych dotacji. Dziś druga część projektów.
Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej Młodzieży
Młodzi Potrafią – „Dni Buchałowa”

Ochotnicza Straż Pożarna w Koźli – „Wakacyjne podróże”

Zorganizowano festyn w Buchałowie, podczas którego
odbył się Turniej Rodzin oraz konkurs na najlepszy wypiek.

Zorganizowano półkolonie dla 30 najmłodszych z Koźli, Grabowca
i Letnicy, podczas których dzieci integrowały się, wspólnie bawiły
na rajdach rowerowych, poznawały przyrodę.

Wysokość dotacji – 3500 zł.

Wysokość dotacji – 1500 zł.
Ochotnicza Straż Pożarna w Koźli – „Sport to zdrowie – nawet dziecko to powie”
30 dzieci wybrało się na basen oraz wzięło udział w zajęciach ruchowych.
Każde dziecko otrzymało upominek od organizatorów.
Wysokość dotacji – 3000 zł.
Zielonogórski Klub Sportowy Karate – „Aktywna gmina - militarna
przygoda oraz event chodzenie po rozżarzonych węglach”

Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Archeologicznego
Środkowego Nadodrza - „Międzypokoleniowy rajd rowerowy śladami
zabytków świdnickich”

Zorganizowano 7 spotkań, w których w sumie wzięło udział
ok. 150 osób. Młodzi ludzie sprawdzili swoje umiejętności
i wytrzymałość oraz zintegrowali się.
Wysokość dotacji – 5500 zł.

Zorganizowano rajd rowerowy po tajemniczych zakątkach Świdnicy.
Wzięło w nim udział ok. 20 osób w różnym wieku. Przy okazji powstały
tablice informacyjne oraz stojak na rowery.
Wysokość dotacji – 2000 zł.
Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej Młodzieży
Młodzi Potrafią – „Sztuka Ludowa”
Uszyto pięć strojów ludowych dla grupy reprezentującej Buchałów podczas dożynek gminnych.
Wysokość dotacji – 2000 zł.
Stowarzyszenie Nasza Radomia – „W zdrowym ciele zdrowy duch,
czyli wakacje bez zadyszki”
Odbyły się atrakcyjne półkolonie dla dzieci z Radomi.
Uczestnicy brali udział w m.in. warsztatach kulinarnych
oraz z robotyki, treningu futbolu amerykańskiego oraz piłki nożnej.
Wysokość dotacji – 5000 zł.

Stowarzyszenie Orkan Drzonów – „Drzewa i rośliny – sprzymierzeńcem
od maluszka do staruszka”
Zagospodarowano teren parku w Drzonowie. Z dotacji zakupiono rośliny
i zasadzone je w wyznaczonym miejscu.
Wysokość dotacji – 500 zł.
Stowarzyszenie Orkan Drzonów – „W Atlasie siła”
Zakupiono profesjonalny sprzęt do siłowni zewnętrznej w Drzonowie.
Wysokość dotacji – 3500 zł.
Stowarzyszenie Orkan Drzonów – „Chronimy i tworzymy dzieła sztuki”
Zorganizowano warsztaty dla 20 osób, podczas których utrwalano tradycyjne wykonywanie palm, wianków oraz maików.
Wysokość dotacji – 1200 zł.

Stowarzyszenie Razem dla Wilkanowa – „Prowadzenie zajęć
animacyjnych dla dzieci i młodzieży”
Zorganizowano czterogodzinne wakacyjne zajęcia dla dzieci wypełnione
warsztatami plastycznymi i animacjami.
Wysokość dotacji – 2000 zł.

Zadania pozakonkursowe
Stowarzyszenie Wspólna Letnica – „Bliżej Afryki”
Zorganizowano wyjazd mieszkańców Letnicy do Afrykarium
we Wrocławiu.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Świdnicy
– „Pracownia dobrego smaku”

Wysokość dotacji – 1300 zł.

Zorganizowano warsztaty i spotkania o tematyce kulinarnej i ogrodniczej.
Odbyły się 4 spotkania, podczas których uczono, jak zrobić np. pizzę
babeczki czy zapiekanki.

Stowarzyszenie Klub Seniora – „Zespół Świdniczanie na ludowo”

Wysokość dotacji – 1500 zł.

Zakupiono 5 par butów dla męskiej części kapeli.
Wysokość dotacji – 1500 zł.
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LIST DO REDAKCJI
Wszyscy już wiemy, że nadszedł czas, aby każdy z nas poczuł odpowiedzialność za naszą atmosferę, którą
oddychamy. Włączając się w ten ekologiczny nurt zrobiłem także coś od siebie. Mam do Państwa takie intrygujące pytanie: czy można ogrzać dom świeczką? Od zawsze palimy w domowych kominkach, aby ogrzewać dom
i korzystać przy tym z naturalnego, przyjaznego towarzystwa płomieni. Można by pomyśleć, że na ten
temat wiemy wszystko. Otóż niekoniecznie…
Po kilku latach prób i przyglądaniu się temu procesowi spalania opracowałem oryginalny sposób, jak
najefektywniej wykorzystać to alternatywne, domowe źródło ciepła. Można oczywiście nie korzystać
z kominka, ale stanowi on bardzo ważne zabezpieczenie naszej egzystencji na wypadek choćby awarii
sieci energetycznej lub gazowej. Można palić w kominku „na bogato” lub palić oszczędnie i do tego ekologicznie. Wpisując się w potrzebę ochrony naszego środowiska mój Zestaw do Optymalizacji Procesu Spalania minimalizuje ujemne skutki palenia w kominkach domowych – jeżeli już w nich palimy. Osiągnąłem
to poprzez zaprojektowanie innowacyjnego Zestawu, dzięki któremu prawie trzykrotne zmniejszyłem
zużycia drewna. Dzięki temu osiągnąłem również: oczywiste zmniejszenie spalanego tlenu, zmniejszenie
zanieczyszczenia atmosfery, zmniejszenie wydatkowanych pieniędzy na ogrzewanie, duże zmniejszenie
traconej energii na „ogrzewanie nieba”, bardzo krótki czas bezdymnego rozpalania.
Moja innowacyjność polega na stworzeniu idealnych warunków do spalania drewna, a przy tym ilość
energii zatrzymanej w domu wydaje się być większa niż kiedykolwiek. Natomiast zminimalizowana jest
ilość substancji szkodliwych powstających w procesie palenia, gdyż spalanie „moje” bliskie jest pirolizy
czyli zgazowywaniu materii drewna. Nie powstają wtedy zanieczyszczenia, które np. zatykają komin
czy też zatruwają atmosferę. Malutki płomień koloru
niebieskiego daje bardzo dużo ciepła i świadczy o osiągnięciu upragnionego celu. Moi sąsiedzi w Wilkanowie,
którzy już mają możliwość używania tego wynalazku,
są po prostu zadziwieni efektami. Zapraszam na prezentację, podczas której opowiem, jak osiągnąć taki efekt.
Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury
22 stycznia o godz. 18.00.

Jan Bitka

E-Obywatel w sieci

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Świdnicy odbywają się bezpłatne zajęcia, podczas których
można nauczyć się praktycznego korzystania z internetu.

Zajęcia odbywają się w 2-3 osobowych grupach. Dzięki temu realizowane są tematy zgodne z potrzebami i zainteresowaniami uczestników
np. jak zapłacić kartą za zakupy w
internecie, jak rozliczyć podatek PIT
przez internet, jak korzystać z bankowości elektronicznej, jak obsługiwać
smartfon z aplikacjami ułatwiającymi
codzienne funkcjonowanie, jak korzystać z komunikatorów Messenger,
WhatsApp, co to są kody QR i gdzie
mają zastosowanie. Podczas zajęć

można dowiedzieć się również: jak
działa E-recepta i jakie korzyści płyną
z jej realizacji, co to jest Internetowe
Konto Pacjenta i jak je założyć, gdzie
szukać wolnych terminów leczenia w
szpitalach, pracowniach specjalistycznych etc., do czego jest potrzebny
Profil Zaufany, sprawdzić historię pojazdu używanego samochodu, co to
są e-usługi publiczne i jak z nich korzystać. Każdy uczestnik może zgłosić
zagadnienie z zakresu kompetencji
cyfrowych, które zostanie przeanalizowane na zajęciach. Prowadzi je mgr
inż. Agata Białkowska. Więcej informacji pod nr tel. 691 141 100 lub w
Bibliotece. Do zajęć można dołączyć
w każdym momencie.
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Są pieniądze
na hotspoty
Gmina otrzymała unijny bon
o wartości 15 tys. euro na
budowę hotspotów.
Już wkrótce mieszkańcy będą mieli dostęp do bezpłatnego internetu
w miejscach publicznych. Dofinansowanie pochodzi z projektu unijnego
WiFi4EU. Bon na kwotę 15 tys. euro
(ok. 60 tys. zł) otrzymało 1780 gmin
w całej Unii Europejskiej, z tego 123
gminy z Polski.
Finansowana ma być instalacja hotspotów Wi-Fi zapewniających bezpłatny dostęp do internetu w miejscach publicznych takich jak np. parki,
place, urzędy, biblioteki, ośrodki zdrowia itp. Mogą być one zainstalowane
wewnątrz, jak i na zewnątrz. Inwestycja w całości zrealizowana będzie
z przyznanych środków, a gmina będzie odpowiedzialna za finansowanie
abonamentu internetowego i konserwację sprzętu przez co najmniej trzy
lata po zakończeniu instalacji sieci.
Najpierw jednak samorząd wybierze
przedsiębiorcę, który te prace zrealizuje. Hotspot ma zacząć działać przed
upływem półtora roku od podpisania
umowy o udzielenie dotacji.

Bezpłatne

porady prawne
Na terenie gminy Świdnica
powstał punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej. Znajduje się
w Słonem.
Gmina Świdnica zawarła porozumienie z Powiatem Zielonogórskim
w sprawie utworzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
edukacji prawnej i mediacji. Punkt został uruchomiony 7 stycznia br. i będzie działał do dnia 31 grudnia 2020
r. w Słonem przy ul. Słonecznej 13
(budynek przy szkole).
Punkt jest czynny w każdy poniedziałek w godz. 9.00-13.00 i każdy wtorek
w godz. 15.00-19.00 (z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy).
Z porad może skorzystać każdy mieszkaniec. Zapisy telefonicznie - 68 45
35 201 lub mailowo - pomocprawna@powiat-zielonogorski.pl.

Konkurs
ofert

Konkurs ofert na wykonanie zadania
publicznego związanego z realizacją
zadań Gminy Świdnica w roku 2020
przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego zostanie ogłoszony do końca stycznia. Zapraszamy do śledzenia strony internetowej
gminy – zakładka GMINA ŚWIDNICA
/ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.
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Gminna Wigilia 2019
Pierwsza Wigilia Gminna odbyła się 15
grudnia 2019 r. Było świątecznie, radośnie
i uroczyście. Mieszkańcy całej gminy tłumnie
zgromadzili się w Gminnym Ośrodku Kultury,
aby skosztować potraw wigilijnych, zaśpiewać kolędy, spotkać Mikołaja i podzielić się
opłatkiem. Wszyscy chwalili smak pierogów,
barszczu, śledzi i wszystkich innych smakołyków przygotowanych specjalnie na ten
dzień przez sołectwo Świdnica, Klub Seniora,
sołectwo Koźla, Koło Gospodyń Wiejskich
z Koźli, sołectwo Buchałów, sołectwo Słone,

sołectwo Radomia i sołectwo Piaski. Firma
Unima ufundowała natomiast słodycze dla
dzieci. Na scenie prezentowały się m.in. schola ze Świdnicy, schola z Drzonowa, uczniowie szkoły podstawowej w Słonem, grupa
mieszkańców z Piasków, Hania i Franciszek
Patryn, zespół Świdniczanie, a także spontaniczna formacja utworzona z urzędników,
dyrektorów, radnych i przyjaciół gminy Świdnica. Życzenia mieszkańcom razem z zastępcą wójta Izabelą Mazurkiewicz złożyli księża
proboszczowie: ze Świdnicy Robert Tomal-

ka oraz z Koźli Andrzej Hładki. Salę pięknie
zdobiła choinka i wykonana przez Grzegorza Hadzickiego drewniana szopka. Wszyscy
mieszkańcy otrzymali od Gminy Świdnica
i sołectwa Świdnica piękne ażurowe bombki, a świąteczne warsztaty dla dzieci poprowadzili Paulina Sidoruk i Henryk Krakowiak
z Gminnego Ośrodka Kultury. Po Wigilii w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza odbył się świąteczny koncert jazzowy
w ramach cyklu „Jazz w Pałacach, Dworach i…”,
który również zgromadził liczną publiczność.

DZIAŁO SIĘ
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Fitness przed świętami
W sobotę 7 grudnia br.
odbył się ostatni w 2019
roku maraton fitness, tym
razem Mikołajkowy. Zastępca
wójta Izabela Mazurkiewicz
podziękowała Alicji Marczak
i całej ekipie z Klubu Funfit
II za całoroczną współpracę i wręczyła mikołajkowe
prezenty. A przy okazji sama
wzięła udział w ćwiczeniach.
My ze swojej strony gratulujemy wszystkim uczestnikom
wytrwałości i dziękujemy,
że byliście z nami.

Mikołajkowy turniej

W niedzielę 8 grudnia w hali sportowej
„Świdniczanka” odbył się Polsko-Niemiecki
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci.
Wzięły w nim udział drużyny piłkarskie ze
Świdnicy, Słonego i Lübbenau. Oficjalnego
otwarcia dokonali: Zastępca Wójta Gminy
Świdnica Izabela Mazurkiewicz oraz Prezes Konwentu Euroregionu „Sprewa-Nysa-

-Bóbr” Czesław Fiedorowicz. Gościem specjalnym był również Burmistrz Lübbenau
Helmut Wenzel. Rozgrywki sportowe przebiegały w radosnej atmosferze, ale były też
elementy zdrowej, sportowej rywalizacji. Na
najwyższym stopniu podium stanęła drużyna ze Słonego, drugie miejsce zajęli piłkarze
z KP Świdnica, a na trzecim miejscu uplaso-

wali się zawodnicy z Lübbenau. Część środków przeznaczonych na organizację turnieju
pochodziła z Polsko-Niemieckiej Wymiany
Młodzieży – organizacji wspieranej przez
Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Organizatorami imprezy
byli: Gmina Świdnica i Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Świdnicy.
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Morsy nad Zalewem Świdnickim

Co niedzielę o 10.00 w czapkach, rękawiczkach i strojach kąpielowych wchodzą do wody.
I nie straszne im minusowe temperatury. Wręcz odwrotnie – nie mogą doczekać się kąpieli pod lodem.
Iwona Walkowiak morsuje od lat.
Jesienią, zimą, co dwa, trzy dni
przyjeżdża nad Świdnicki Zalew,
aby wejść do wody. Niedawno dołączyła do niej Adriana Kogut ze
Świdnicy. – Spróbowałam takiej
kąpieli podczas szkolenia, bardzo
mi się spodobało. Kiedy dowiedziałam się, że w Świdnicy jest
osoba, która morsuje, po prostu
do niej dołączyłam. Teraz nie wyobrażam sobie niedzieli bez takiej
zimnej kąpieli.
Jeszcze jest ich niewielu, ale z tygodnia na tydzień do grupy ktoś
dołącza. Informacja roznosi się
pocztą pantoflową. Przychodzą ci,
którzy chcą spróbować pierwszy
raz, ale też osoby z Zielonej Góry,
które są już zaprawione w mroź-

nych kąpielach.
- Reprezentujemy zielonogórskie
kluby Zdrowego Stylu Życia 20tka i Dobrej Formy 14-stka – mówi
Joanna Żaguń. – Będziemy przyjeżdżać do Świdnicy na morsowanie tak długo, aż pogoda pozwoli.
Czasami spotkania urozmaicamy
sobie ogniskiem.
- Wchodzimy do wody na własną odpowiedzialność, więc należy się przygotować – tłumaczy
A. Kogut. – Na pewno osoby, które
mają problem z sercem, nadciśnienie, muszą skonsultować decyzję
z lekarzem.
Przed każdym wejściem do wody
jest krótka, 10-minutowa rozgrzewka. Po to, aby jedynie się
rozgrzać, nie spocić. Jeżeli ktoś

wchodzi do wody po raz pierwszy,
może wejść na 1 minutę. Pierwszy
raz najlepiej zanurzyć się tylko do
pasa, potem można już do szyi.
- To zastrzyk adrenaliny na cały
dzień – mówi A. Kogut. - Taka
kąpiel pobudza organizm, dodaje energii, ale też spala tkankę
tłuszczową. Przez cały sezon morsowania można spalić ok. 4 kg –
oczywiście jest to uzależnione od
osoby. Wzmacnia się też odporność. Nie ma temperatury, która
byłaby przeszkodą do morsowania. Wręcz czekamy na pierwszy
lód. Tak naprawdę im mroźniej na
dworze, tym przyjemniej w wodzie. Jedynie przeszkodą może być
silny wiatr, bo potęguje on poczucie chłodu.

Punkty Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
Słone
Uroczyście podsumowano pierwszą edycję zadania Integracja Społeczna w projekcie „Lepsze jutro II”. Oprócz gospodarza i uczestników
projektu na spotkanie zaproszeni byli: prezes
Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych
(ZLOP) Romuald Malinowski, koordynator projektu z ramienia ZLOP Jolanta Malinowska, zastępca wójta Izabela Mazurkiewicz oraz sołtys
Słonego Wanda Ławniczak. Pięć uczestniczek
otrzymało zaświadczenia o uzyskanych kwalifikacjach w zawodzie opiekun osób starszych.
Gospodarz Punktu – Teresa Przykuta serdecznie
podziękowała wszystkim zebranym za olbrzymie
wsparcie, jakiego udzielili uczestnikom projektu.

Grabowiec

W ramach tego samego zadania zakończył również pracę Punkt w Grabowcu. Po kierunkiem Janiny Zelem
uczestnicy projektu „Lepsze jutro II” aktywnie brali udział
w warsztatach oraz spotkaniach z psychologiem, coachem, informatykiem, prawnikiem. Pięć uczestniczek
podczas kursu Pracownik Obsługi Biura zdobyło nowe
kwalifikacje potwierdzone certyfikatem. Uczestnicy projektu i opiekun serdecznie dziękują prezesowi Związku
Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze
Romualdowi Malinowskiemu, koordynatorce projektu
Jolancie Malinowskiej, wójtowi Krzysztofowi Stefańskiemu, zastępczyni wójta Izabeli Mazurkiewicz, kierowniczce
GOPS-u Annie Mierzwie, radnej Grabowca i Lipna Wioletcie Mazuro oraz Stowarzyszeniu „Siedlisko w Grabowcu”
za wszelką pomoc w realizacji zajęć w Punkcie Aktywizacji
Społeczno-Zawodowej w Grabowcu.

Zbiórka chętnych osób w każdą
niedzielę (oprócz 19 stycznia)
o godz. 10.00 nad Zalewem
Świdnickim. Należy mieć ze sobą
strój kąpielowy, najlepiej buty do
wody, czapki, rękawiczki, ręcznik,
ciepłe ubranie, aby po wyjściu
z wody szybko się ogrzać, można
również zabrać ciepłą herbatę
w termosie.
UWAGA KONKURS!!!!
Grupa Morsów oraz Gmina Świdnica
ogłaszają wspólny konkurs
na nazwę grupy. Propozycje
wraz z imieniem, nazwiskiem
i numerem kontaktowym prosimy
przesyłać na adres
redakcja@swidnica.zgora.pl
do 24 stycznia br. Na autora
zwycięskiej nazwy czeka nagroda!

Adam Mordel

mistrzem Polski!
Na przełomie listopada i grudnia
br. w hali Wojewódzkiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyły się Mistrzostwa Polski Weteranów w szermierce. Na planszach rywalizowało blisko 100 zawodniczek
i zawodników w trzech broniach:
szpadzie, szabli i we florecie. Doskonale spisali się zawodnicy Flesza
Świdnica. W kategorii 0 (powyżej
30 lat) złoty medal wywalczył Adam
Mordel, pokonując po zaciętej walce
finałowej swojego klubowego kolegę
Mateusza Chojneckiego 10:9. Piąte
miejsce w tej samej kategorii zajął
Tomasz Nieczkowski. W kategorii
powyżej 40 lat miejsce 5. wywalczył
trener Flesza Świdnica Mirosław
Węcławski.
Organizacja zawodów przez klub
Flesz Świdnica otrzymała wysokie
oceny Polskiego Związku Szermierczego. Dzięki temu Grand Prix Europy Weteranów w szermierce zostały
przeniesione z Wrocławia właśnie
do Drzonkowa. Prestiżowy turniej
odbędzie się 4 i 5 kwietnia 2020 r.
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Prezenty dla maluszków

w ramach akcji „Gmina jak Rodzina”
Gmina Świdnica od początku roku rozdaje prezenty nowo narodzonym dzieciom. Specjalnie przygotowaną
wyprawkę dostanie maluszek, którego rodzic jest posiadaczem karty „Gmina jak Rodzina”. Są też nowe oferty.
W ramach trwających akcji „Gmina jak Rodzina” oraz „Gmina jak
Rodzina 50+” każdy zameldowany
na terenie gminy Świdnica mieszkaniec może korzystać z szeregu
ulg i rabatów. Wystarczy złożyć w
urzędzie gminy wniosek o wydanie
karty. Do tej pory do akcji przystąpiło 400 mieszkańców, ponad połowa to posiadacze karty „Gmina jak
Rodzina 50 +”.
Wykaz Partnerów, czyli sklepów,
punktów usługowych, miejsc rekreacyjnych cały czas się powiększa. Jeszcze w grudniu do akcji
dołączyło czterech nowych parterów, dzięki czemu w Nowy Rok
wchodzimy z poszerzoną ofertą.
Nowością są też prezenty, które
Gmina rozda nowo narodzonym
dzieciom. Rodzic, który przyjdzie
do urzędu zameldować dziecko
i pokaże kartę „Gmina jak Rodzina”
otrzyma wyprawkę w prezencie. Jeżeli
tej karty nie posiada, wyprawkę dostanie od razu po złożeniu wniosku.
Wykaz Partnerów z przygotowanymi ofertami dla posiadaczy kart
znajduje się na stronie gminy www.
swidnica.pl w zakładce „GMINA
JAK RODZINA” lub „GMINA JAK
RODZINA 50 +”. Tam również znajdują się wnioski.

Wszelkie pytania prosimy kierować
na adres mailowy gminajakrodzina@swidnica.zgora.pl lub pod nr
tel. 68 327 31 15, wew. 144.
NOWI PARTNERZY
1. DUET BUTIK, ul. Kupiecka 76,
Zielona Góra, tel. 601 580 684,
https://www.facebook.com/Duet-Butik-111843186934486/ - 25
proc. rabatu na cały asortyment dla
posiadaczy kart Gmina jak Rodzina
i Gmina jak Rodzina 50+
2. Studio Zdrowia BeHappy,
ul. Kosynierów 3, 66-008 Świdnica,
tel. 516 082 288
Dla posiadaczy karty „Gmina jak
Rodzina”
- pierwsza porada żywieniowa wraz
z analizą składu ciała + 3 dniowy
karnet gratis,
- przy zakupie karnetu (10 lub
30-dniowego) 10 proc. rabatu na
zakup karnetu dla drugiej osoby, 20
proc. rabatu na zakup karnetu dla
trzeciej osoby oraz dla osoby poniżej 16. roku życia,
- 1 bezpłatny instruktażowy zabieg
kosmetyczny
Dla posiadaczy karty „Gmina jak
Rodzina 50 +”
- pierwsza porada żywieniowa wraz

Pierwszy trening
młodzików
„Leśnika” Słone
Klub Piłkarski „Leśnik” Słone rozszerzył działalność sportową. Zachęcił
dzieci do rozwijania pasji piłkarskiej.
10 grudnia odbył się pierwszy trening drużyny młodzików Klubu Piłkarskiego „Leśnik” Słone. Trenerem
grupy jest Szymon Czarny. Treningi
odbywają się we wtorki na oświetlonym boisku przy kościele w Wilkanowie oraz w soboty w hali sportowej
Świdniczanka. Życzymy wytrwałości,
dobrej kondycji i sukcesów w rozgrywkach!

z analizą składu ciała + 3 dniowy
karnet gratis,
- 10 proc. rabatu na zakup karnetu
(10 lub 30-dniowego),
- 1 bezpłatny instruktażowy zabieg
kosmetyczny
Karnet obejmuje:
- opiekę trenera odżywiania (do
momentu uzyskania rezultatu oraz
jego stabilizacji)
- systematyczną analizę składu ciała,
- indywidualny plan żywieniowy,
- możliwość skorzystania w ramach
abonamentu z kursu zmiany nawyków żywieniowych, wieczoru piękna i urody,
- udział w imprezach i promocjach
organizowanych przez klub,
- udział w ćwiczeniach organizowanych w ramach klubu.
3. Przychodnia Lekarska PANACEUM
- Świdnica, ul. Kosynierów 2a/2, tel.
68 320 01 09, panaceum.swidnica@interia.pl
- filia w Koźli, Koźla 100, tel. 609
434 411, panaceum.swidnica@interia.pl
- 10 proc. rabatu na wszystkie płatne szczepienia oraz inne płatne
usługi nieobjęte refundacją NFZ dla
posiadaczy kart Gmina jak Rodzina
i Gmina jak Rodzina 50+

4. Salon Just Nails Lidia Walkowiak,
ul. Kościuszki 3, 66-008 Świdnica,
tel. 783 175 104
- 10 proc. rabatu na usługi przez
cały rok oprócz czerwca, lipca,
sierpnia i grudnia dla posiadaczy
kart Gmina jak Rodzina i Gmina jak
Rodzina 50+.
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Wieści z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy
W imieniu wolontariuszy i opiekunów Szkolnego Wolontariatu
działającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w
Świdnicy serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom
oraz przyjaciołom za okazane serce i zaangażowanie w świąteczną
akcję „Mikołajki dobrego serca”. W 2019 roku była to już dziesiąta
– jubileuszowa, zakończona sukcesem, akcja charytatywna skierowana do wszystkich osób potrzebujących pomocy i wsparcia. W
zespołach klasowych gromadzono słodycze, trwałe artykuły spożywcze oraz zabawki. W tym roku młodzież przygotowała ponad
60 paczek, które przekazane zostały do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz Lubuskiego Oddziału Rejonowego
PCK w Zielonej Górze, z którymi Szkolny Wolontariat wzorowo i na
stałe współpracuje. Radością świąteczną dzielimy się więc z rodzinami podopiecznych GOPS naszej gminy i osobami potrzebującymi
świątecznego wsparcia od PCK. Jesteśmy dumni z pracy uczniów,
rodziców, nauczycieli oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którzy
swoją pracą i zaangażowaniem sprawili, że rodziny, do których trafiła
pomoc, radośnie powitały Boże Narodzenie.

Poznajemy zawody naszych rodziców
W klasie trzeciej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Poznajemy zawody naszych rodziców”. Lekcję poprowadził Mateusz
Brodzik – inspektor do spraw wodociągów i kanalizacji w Zakładzie Usług Komunalnych w Świdnicy – tata Jakuba. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praca inspektora,
a także jak należy zachowywać się w lesie oraz jak prawidłowo
segregować śmieci.
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Wolontariusze i opiekunowie wolontariatu

Olimpiada Zdrowego Stylu Życia
13 grudnia w Zielonej Górze odbyła się XXVIII Olimpiada Promocji
Zdrowego Stylu Życia PCK – Etap
Rejonowy. Uczniowie z dwunastu
szkół podstawowych i ponadpodstawowych rywalizowali o możliwość reprezentowania rejonu Zielonej Góry na etapie okręgowym.
Zadaniem uczestników konkursu
było rozwiązanie testu składającego
się z 30 pytań. Świdnicką szkołę reprezentowała wolontariuszka Alicja
Kołodziej, która zajęła po dogrywce
wysokie II miejsce.

Święto wolontariuszy przypadające na początek grudnia zostało
podkreślone uroczystym spotkaniem z udziałem przedstawicieli
władz samorządowych, dyrekcji szkoły i organizacji społecznych.
Zastępca Wójta Gminy Świdnica Izabela Mazurkiewicz przekazała list skierowany do wolontariuszy, który odczytała dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Liliana Reimann. Podkreślono
w nim wartość realizowanych zadań. Serdeczne słowa i gratulacje za dotychczasowe zaangażowanie na ręce wolontariuszy
złożyła Małgorzata Furmanek – opiekun Szkolnego Wolontariatu i członek Zarządu Lubuskiego Oddziału Rejonowego PCK
w Zielonej Górze oraz reprezentująca Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych – Teresa Przykuta. Wagę uroczystego spotkania
podkreślono wręczeniem upominków przygotowanych przez
przyjaciół wolontariatu – Gminę Świdnica, PCK w Zielonej Górze oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych.

Warsztaty w Leroy Merlin
3 grudnia klasa 1b po raz drugi odwiedziła Leroy Merlin w Zielonej
Górze. Tym razem pierwszaczki uczestniczyły w warsztatach malowania karmników. Kolejny raz nasi najmłodsi uczniowie stanęli na
wysokości zadania. Po ciężkiej, ale jakże przyjemnej pracy powstały
piękne, kolorowe i wyjątkowe karmniki dla ptaków. Mamy nadzieję,
że tej zimy żaden ptaszek nie będzie już głodował. Serdecznie dziękujemy Milenie Machanek za zorganizowanie warsztatów, a Danucie
Wareckiej i Emilii Możdżeń za pomoc i opiekę.

Sukces Dominiki Bachman
5 grudnia 2019 r. w Filharmonii Zielonogórskiej po raz pierwszy przyznano stypendia „Lubuskie Talenty”. Wśród grona stypendystów znalazła się nasza koleżanka – uczennica klasy 7 B – Dominika
Bachman. „Lubuskie Talenty” to nowy program sfinansowany ze środków unijnych, skierowany do
260 uczniów szkół podstawowych (klasy VII-VIII) i liceów ogólnokształcących (klasy I-III) z terenu
województwa lubuskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych. Uczniowie w czasie pobierania stypendium będą
podlegać opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcę zawodowego
zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. W trakcie projektu uczniowi przyznawane będą stypendia w wysokości 6 tys. zł (uczeń szkoły podstawowej) oraz 8 tys.zł (uczeń liceum ogólnokształcącego) w okresie roku szkolnego, tj. 10 miesięcy. Serdecznie gratulujemy Dominice i jednocześnie
zachęcamy naszych uczniów do starań o opisane wyżej fundusze.
Koło Dziennikarskie
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Grudzień w Szkole Podstawowej w Słonem
Mikołajki inaczej
Klasy młodsze odwiedziły fabrykę bombek w Złotoryi - największą
taką fabrykę w tej części kraju. Klasy starsze w ramach mikołajkowych
przyjemności spędziły dwie godziny w Zielonogórskim Bowling Clubie
na Zaciszu. Rywalizacja w zbijaniu kręgli, jak zwykle sprawiła wszystkim wiele przyjemności. Maluchy z przedszkola Mikołaj odwiedził
w sali wiejskiej w Słonem, Było mnóstwo zabawy, tańców, a na koniec
wszystkie dzieci otrzymały prezenty.

Laureaci konkursów przedmiotowych etapu szkolnego
Biologia: M. Wysoczańska, M. Czekaj; geografia: N. Kuźmicka, M. Czekaj; matematyka: M. Czekaj, J. Urbański, P. Pawłowski; język polski: M.
Wysoczańska, N. Kuźmicka, M. Czekaj.
„Sowa Biblioteczna” - rozstrzygnięcie konkursu
Uczniowie wykonali wiele ciekawych sówek rysowanych, malowanych,
wyklejanych oraz z różnorodnych materiałów. Pomysłowość dzieci zaskakiwała niejednokrotnie. Wszystkie sowy obecnie zdobią bibliotekę.
Szkolny konkurs „List do św. Mikołaja”

Anielska bandura – w świątecznym klimacie
Grudniowy koncert świąteczny wypełniły kolędy, pastorałki i pieśni
bożonarodzeniowe w wykonaniu Kateriny Trachuk, której niebiański
głos i tajemniczy instrument wprowadziły w świąteczny nastrój.

Ceramiczny przedszkolak
W ramach programu
plastycznego
„Ceramiczny
przedszkolak”
Smoki wykonały swoje
pierwsze prace z ceramiki, które były ulepione
i szkliwione przez dzieci.
Program odbywa się we
współpracy z GOK-iem
w Świdnicy.

Szkolny konkurs na list do św. Mikołaja został rozstrzygnięty. Wpłynęło sporo prac. Najbardziej jednak urzekły treścią listy M. Kostrzewy
– I miejsce, H. Serbinowskiego – II miejsce oraz S. Musiał - III miejsce.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Słonem zwyciężyła w Polsko-Niemieckim Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Świdnica. W turnieju chłopcy ze Słonego wygrali z KP Świdnica 8-4, oraz
zespołem z Lübbenau (Niemcy) 14-1. Królem strzelców został Mikołaj
Osowski - 11 bramek, natomiast najlepszym bramkarzem wybrany został
Brajan Hornicki. Zespół tworzyli: Brajan Hornicki, Mikołaj Osowski, Tomasz Tomaszewski, Aleksander Sikora, Marcel Szyngiel, Jakub Makowski,
Miłosz Olejniczak, Oskar Nnadi, Sebastian Leśniak.
Wolontariusze w akcji
Święto Wolontariusza uczniowie szkoły w Słonem uczcili czynem społecznym - porządkami terenu szkoły. Jesienne porządki przy dobrej
pogodzie były frajdą, tym bardziej, że efekty pracy były bardzo widoczne. Zniknęły liście, otoczenie budynku szkolnego stało się bardzo
estetyczne. 12 grudnia wolontariusze z klasy VIII, mimo niezbyt sprzyjającej aury, dostarczyli mieszkańcom miejscowości Słone kalendarze
gminne na rok 2020.

Co słychać w szkole w Koźli?
Oczywiście Mikołaj nie zapomniał w tym roku o szkole w Koźli. Razem z Elfami odwiedził dzieci 6 grudnia. Długo wypatrywany przez
szkolne okna w końcu przybył z paczkami prezentów. Uradowane
dzieci chętnie odbierały prezenty, robiły sobie zdjęcia z Mikołajem
i recytowały wierszyki.

15 grudnia w sali wiejskiej w Koźli odbyło się spotkanie wigilijne. W występach artystycznych brali udział również uczniowie
ze szkoły w Koźli. Pięknie zaprezentowali Jasełka. Pastuszkowie, aniołki, trzej królowie sprawili, że niejednemu widzowi
zakręciła się łezka w oku.
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Nowy rok rozpoczynamy śpiewająco. W Gminnym Ośrodku Kultury wprowadzamy zajęcia wokalne
dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy
wszystkich chętnych na warsztaty z Martą Gniadek, która kocha
śpiewać, grać na instrumentach, a
przede wszystkim tworzyć nowe
projekty muzyczne. Na co dzień instruktorka gra na klarnecie i łączy
muzykę elektroniczną z folkową.
A co zaproponuje świdnickiej młodzieży? Aktualnie trwa nabór na
zajęcia, w związku z tym prosimy
wszystkich chętnych o zapisywanie
się (tel. 68 327 33 22, sekretariat@
gokswidnica.pl). Pierwsze warsztaty
odbędą się 12 lutego o godz. 17.00
w GOK.

Nabór na
warsztaty
wokalne
Warsztaty filmowe

Ferie zimowe z GOK
Półrocze za pasem, a przed naszymi uczniami długo wyczekiwane ferie
zimowe. W naszej gminie nie ma wtedy czasu na nudę. Gminny Ośrodek
Kultury przygotował moc artystycznych atrakcji i zajęć kreatywnych z cyklu „Objazdowy dom kultury”. Tradycyjnie GOK odwiedzi każde sołectwo
i w świetlicach wiejskich spotka się z najmłodszymi mieszkańcami gminy.
Prosimy, aby na zajęcia zapisywać się u sołtysów. Harmonogram spotkań
dostępny jest na plakacie i stronie www.gokswidnica.pl

23 listopada Gminny Ośrodek Kultury
w Świdnicy zamienił się w profesjonalną montażownię filmów. Odbyły
się tam warsztaty filmowe dla apkowiczy z grupy Apka Świdnicka Mapka. Mieliśmy niezwykłą okazję gościć
Jakuba Marchlewskiego MARSKY.PL.
Kuba jest montażystą, a vlogowaniem
zajmuje się już jakiś czas. Podczas
warsztatów dowiedzieliśmy się, jak

profesjonalnie montować filmy i jak
vlogować, aby przyciągnąć uwagę widza. Wspólnie nagraliśmy nawet nasz
pierwszy filmik, który jest dostępny
na naszej facebookowej stronie. Te
warsztaty na pewno zostaną na długo w naszej pamięci, a umiejętności,
które zdobyliśmy z pewnością wykorzystamy w przyszłości.
Autorka tekstu Milena Rożniatowska.

Kto z sentymentem wspomina czasy PRL? Gminny Ośrodek Kultury
zaprasza do wehikułu czasu, który
przeniesie nas w minione lata. Zapraszamy na noworoczną potańcówkę w
klimacie PRL. Będzie to impreza dla
singli i dla par, po prostu dla każdego i
w każdym wieku. 25 stycznia o godz.

19:00 w peerelowskim stylu powitamy szanownych Obywateli i szanowne Obywatelki.
Na imprezę obowiązują stroje galowe z epoki oraz kartki w cenie 75 zł.
Zapisy przyjmujemy do 20 stycznia.
Gwarantujemy dobrą zabawę i muzykę pod nóżkę.

Noworoczna potańcówka

Nowe logotypy
instytucji kultury.
Od 2020 roku znaki
Gminnego Ośrodka
Kultury i Gminnej
Biblioteki Publicznej
nawiązują do barw
gminy Świdnica.

Zielone ogłoszenie
Każdy mieszkaniec wie, że na Ogrodowej GOK mieści się... Idąc za nazwą ulicą chcemy, aby nasze wnętrza zazieleniły się i stały się jeszcze
przytulniejsze. W związku z tym
przygarniemy roślinki, które podczas
domowych porządków być może
uznacie za zbędne w swoim domu.
Roślinki możecie dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem GOK,
zgłaszając ten fakt telefonicznie: 68
327 33 22. Obiecujemy, że troskliwie
się nimi zajmiemy i będziemy dla nich
najlepszą rodziną.

„Gazeta Gminna” wydawana na zlecenie
Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica
Kontakt do redakcji: redakcja@swidnica.zgora.pl

